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RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE.
ARR EST
nr. 133.053 van 25 juni 2004
in de zaak A. 63.652/X-9541.

In zake:

de gemeente HAM.
die woonplaats kiest bij
Advocaat L. SCHUERMANS.
kantoor houdende te 2300 TURNHOUT,
de Merodelei 112
tegen:

het Vlaamse Gewest.

DE RAA D VAN STA TE, Xe KAM ER,
Gezien het verzoekschrift dat de gemeente HAM op 12 mei 1995
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van het besluit van
6 februari
1995 van de Vlaam se' minister van Verkeer, Buitenlandse
Handel en
Staatshervorming houdende rangschikking als landschap overeenkoms
tig de
bepalingen van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monu
mente n en
landschappen om reden van natuurwetenschappelijke, cultuurhistor
ische en
esthetische waarde, van het gebied "De Rammelaars" te Ham (Kwaa
dmechelen)
zoals afgebakend op bijgaand plan. bekendgemaakt in het Belgisch Staats
blad van
8 juni 1995;
Gelet op het arrest nr. 58.489 van 7 maart 1996 waarbij de
vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden besliss
ing wordt
verworpen;
Gezien de regelmatig gewisselde memories van antwoord en van
wederantwoord;
Gezien
E. HAESBROUCK;

het

verslag

opgemaakt

door

Eerste

Auditeur

Gelet op de beschikking van 31 mei 2000 die de neerlegging ter
griffie van het verslag en van het dossier gelast;
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Gelet op de kennisgeving van het verslag aan partijen en gezien
de laatste memorie van de verwerende partij;
Gelet op de beschikking van 16 februari 2004 waarbij de
terechtzitting bepaald wordt op 2 april 2004;
Gehoord het verslag van Staatsraad G. DEBERSAQUES;
Gehoord de opmerkingen van Advocaat 1. lANSEN die, loco
en van
Advocaat 1. SCHUERMANS verschijnt voor de verzoekende partij,
ijnt voor
Advocaat R. DENYS die, loco Advocaat K. VAN HOOREBEKE versch
de verwerende partij;
Gehoord

het

eensluidend

advies

van

Eerste

Auditeur

E. HAESBROUCK;
Gelet op titel VI, hoofdstuk H, van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12janu ari 1973;
Overwegende dat de Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse
1995 heeft
Handel en Staatshervorming bij het bestreden besluit van 6 februari
wet van
gerangschikt als landschap, overeenkomstig de. bepalingen van de
reden van
7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen om
e, "De
natuurwetenschappelijke, cultuurhistorischf' en esthetische waard
bij het
Rammelaars" te Ham (Kwaadmechelen), zoals afgebakend op het plan
bestreden besluit;
Overwegende dat het bestreden ministerieel besluit van 6 februari
elaars" te
1995 houdende rangschikking als landschap van het gebied "De Ramm
dat het
Ham (Kwaadmechelen), bij arrest nr, 133.050 van heden werd vernietigd;
en past dat
beroep zonder voorwerp is geworden; dat het in de gegeven omstandighed
de kosten ten laste van de verwerende partij worden gelegd,
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BESLUIT:
Artikell.
Het beroep wordt verworpen.

Artikel 2.
Dit arrest zal worden bekendgemaakt op dezelfde wijze als het
bestreden besluit.

Artikel 3.
De kantmeldirig wordt bevolen van dit arrest op de kant van de
overschrijving van het rangschikkingsbesluit in de registers van het tweede
hypotheekkantoor te Hasselt.

Artikel 4.
De kosten van het beroep, bepaald op 99,16 euro, komen ten laste
van de verwerende partij.
De kosten van de in artikel 3 van dit arrest vermelde kantmelding
komen eveneens ten laste van de verwerende jJartij.
Aldus te Bmssel uitgesproken in openbare terechtzitting, op
vijfentwintig juni 2004, door de Xe kamer, die was samengesteld uit:
de HH.

Mevr.

J. BOVIN.

wnd. kamervoorzitter, staatsraad,

G. DEBERSAQUES,

staatsraad,

C.ADAMS.

staatsraad,

A. TRUYENS.

griffier.

De griffier,

J. BOVIN.
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Voor eensluidend gewaannerkt afschrift van het origineel arrest nr. 133.053 van 25 juni 2004 afgeleverd aan

De Hypotheekbewaarder van het
tweede hypotheekkantoor te Hasselt
Maastrichterstraat 100
3500

HASSELT

Brussel, 14 juli 2004.
Voor de Hoofdgriffier,

A. TRUYENS,
Griffier.

De ministers en de administratieve overheden, wat hen aangaat, zijn gehouden te zorgen voor de
uitvoering van dit arrest. De daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarders zijn gehouden hiertoe hun
medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht.

